
Závěrečná zpráva z Krajského přeboru mládeže 2019 

Termín konání: 11. - 12. 05. 2019 

Místo konání: Turnov, Hotelová škola a Střední odborná škola, Zborovská ulice 

Pořadatel: ŠK ZIKUDA Turnov ve spolupráci k KŠSLK 

Ředitel turnaje: Ing. Zdenek Maršálek 

Hlavní rozhodčí: Tomáš Ďúran 

Několik slov úvodem před hodnocením jednotlivých kategorií, přehledů, postupů a fotodokumentace: 

Již po třetí po sobě se uspořádáním KP mládeže Libereckého kraje v praktickém šachu ujal klub ŠK ZIKUDA Turnov. 

Za hrací prostory byla zvolena budova Obchodní akademie v Turnově ve Zborovské ulici. Zázemí umožňuje 

příjemné využití školní restaurace, možnost využití prostor pro stolní tenis nebo fotbal. Pro ubytované je výhodou 

i blízkost hotelu KAREL IV. 

Komise mládeže kraje letos přistoupila k omezení počtu oprávněných účastníků na 16 v každé kategorii. Možná i 

přesun (z původního termínu 18. - 19. 5.) mohl být hlavní příčinou, že kategorie H10, H12, H14 a dívky nebyly 

obsazeny v plném počtu. Na druhou stranu se zúčastnila velká většina nejlepších libereckého kraje. 

Ředitel turnaje po dohodě s předsedou komise mládeže a předsedou KŠSLK i proto přistoupil k následující změně: 

V D10 - D16 se hrálo systémem na 7 kol podle rozpisu, každý s každým. 

V H10, H12 a H14 systémem na 9 kol, každý s každým. 

V H16 se hrálo systémem na 7 kol podle rozpisu. 

 

Kategorie D10 - D16 

Dívky sehrály společný turnaj, vzhledem k počtu bez rozčlenění dle věku. Celkovou vítězkou se stala již po 

několikáté za sebou Agáta Hušková z Deska Liberec. 

Vzhledem k tomu, že Mistrovství Čech v Harrachově se hraje jako OPEN, právo účasti budou mít všechny hráčky, 

které se na Mistrovství Čech přihlásí. 

 

 

 

 



Kategorie H10 

V nejmladší chlapecké kategorii zvítězil přesvědčivě 2. nasazený Adam Bělaška před svým bratrem Václavem (oba 

Desko Liberec). Milé překvapení je bronzová medaile dodatečně nominovaného Kryštofa Zimovčáka (ŠK Kapličák 

Liberec). Postupový klíč byl Přeborník kraje + 5 dalších hráčů v pořadí s tím, že přímý postup již měl vybojován 

Václav Bělaška a Iegor Frantsev. 

Postupy na Mistrovství Čech: 

Adam Bělaška – Přeborník kraje 
Václav Bělaška (přímý postup) 
Kryštof Zimovčák 
Iegor Frantsev (přímý postup) 
David Lesage 
Vít Hůlka 
Jakub Sikora 
Antonín Sochor  

 

V případě neúčasti některého z postoupivších jsou náhradníky Zdeněk Bidrman a Jiří Rygl. 

 

 

 

Kategorie H12 

Velmi vyrovnaná kategorie, kde se o konečném vítězi rozhodovalo až v posledních tazích 9. kola. 

O vyrovnanosti svědčí i fakt, že o bronzovém stupínku musel při veškeré rovnosti pomocných kritérií rozhodnout 

až los. Postupový klíč byl Přeborník kraje + 4 další hráči v pořadí. Přímý postup neměl zajištěn nikdo ze 

zúčastněných. 

Postupy na Mistrovství Čech: 

Ondřej Kučina – Přeborník kraje 
Karel Mauder 
Ondřej Maršík 
Václav Táborský 
Pavel Mauer 

 

 



 

 

 

Kategorie H14 

Krajským přeborníkem se stal liberecký Michal Fotr, který společně s druhým Michalem Papouškem unikli zbytku 

pole o celé dva body. V této věkové kategorii hráči přeci jen už něco umějí, využívají více času na rozmyšlenou a 

určitě se od nich v budoucnu můžeme nadít dobrých výsledků. Postupový klíč byl Přeborník kraje + 3 další hráči v 

pořadí. Přímý postup neměl zajištěn nikdo ze zúčastněných. 

Postupy na Mistrovství Čech: 

Michal Fotr – Přeborník kraje 
Michal Papoušek 
Matthias Hauser 
Oskar Jirásek 

 

 

 

 

 



Kategorie H16 

Nejsilněji a nejpočetněji zastoupená kategorie. Hráči, kteří předvedli své výkony, povětšinou již nastupují 

v soutěžích dospělých, a to ne bezúspěšně. Velkým oživením byla také účast Vaška Fiňka. 

Rozhodnutí zařadit ho právě do této kategorie bylo určitě správné. Nejvyspělejší  hru předvedl budoucí přeborník 

Matěj Hurtík z Nového Boru. Trochu na škodu je možná lehká povrchnost a rychlost jeho hry. Asi zklamaný bude 

letos první nasazený Kryštof Hofman (přílišné využití času bylo spíše na škodu). Určitě velmi solidní výkony 

předvedli také další hráči, kteří třeba letos na místa nejvyšší nedosáhli - Porš, Macháček, Hrazdíra … 

Postupový klíč byl Přeborník kraje + 3 další hráči v pořadí s tím, že přímý postup již měl vybojován Kryštof Hofman 

a Matěj Hurtík. 

Postupy na Mistrovství Čech: 

Matěj Hurtík (přímý postup) – Přeborník kraje 
Václav Finěk 
Martin Habenicht 
Jaroslav Porš 
Kryštof Hofman (přímý postup) 
Jan Macháček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentace: 
Hrací místnost kategorie D10 – D16 

 
Hrací místnost kategorie H10 

 
Hrací místnost kategorie H12 

 



 
Hrací místnost kategorie H14 

 
Hrací místnost kategorie H16 

 
Vyhlašování výsledků 

 
 



Ceny pro jednotlivé kategorie 

 
 

Kategorie D10: 1. - 2. místo 

 
 



Kategorie D14: 1. - 3. místo 

 
 

Kategorie D16: 1. - 3. místo 

 
 



Kategorie H10: 1. - 5. místo 

 

Kategorie H12: 1. - 5. místo 

 

 



Kategorie H14: 1. - 5. místo 

 

Kategorie H16: 1. - 3. místo 

 


